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Θεωρητικά στοιχεία 

Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που καταλύουν μια συγκεκριμένη αντίδραση μέσα στα κύτταρα αλλά και 

έξω από αυτά. 

Το ένζυμο καταλάσηυπάρχει στα κύτταρα του συκωτιού και όχι μόνο.  

Ο ρόλος του είναι να διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) Η2Ο2 που παράγεται στα κύτταρα 

και είναι τοξικό, σε νερό και οξυγόνο. Η αντίδραση είναι η παρακάτω 

                                                                                         καταλάση 

                                      Η2Ο2                              Η2Ο + ½ Ο2 

Ένα μόριο καταλάσης μπορεί και διασπά εκατομμύρια μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε ένα sec.  

Η άριστη θερμοκρασία δράσης της είναι κοντά στους 37οC και το pHπερίπου στο 7. 

 

Στόχοι: 

α. Εξοικείωση με πειραματικές διεργασίες  

β. Παρατήρηση της αντίδρασης διάσπασης του υπεροξειδίου του υδρογόνου με παρουσία καταλάσης 

γ. Διατύπωση υποθέσεων και επιβεβαίωση ή απόρριψη τους 

 

Όργανα και υλικά 

α. Σταντ με 5 δοκιμαστικούς σωλήνες 100ml 

β. Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ – Η2Ο2)  

γ. Συκώτι νωπό και συκώτι βρασμένο. 

δ. Πατάτα νωπή και βρασμένη 

ε. Διάλυμα HClκαι διάλυμα NaFή CuSO4 

στ. Παρασχίδες (ξυλάκια), αβίδα, βελόνα, νυστέρι κ.α 

 

Εκτέλεση και ανάλυση του πειράματος 

 

1. Στον πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούμε κομμάτιααπό νωπό συκώτι  

Προσθέτουμε υπεροξείδιο του Υδρογόνου και παρατηρούμε έντονο αφρισμό. 

Ανάβουμε μια παρασχίδα την σβήνουμε και την βάζουμε μέσα στο  

   δοκιμαστικό σωλήνα  

   Παρατηρούμε ότι αναζωογονείται η σπίθα που υπάρχει σε αυτό. 

Γράψτε την αντίδραση που έγινε με την προσθήκη του Η2Ο2  

   Πώς εξηγείται η αναζωπύρωση της σπίθας; 

 

 

 

 

 

 

Εργαστηριακή άσκηση στη δράση ενζύμων 
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2. Στο δεύτερο τοποθετούμε κομμάτια από νωπό συκώτι και διάλυμα HCl 

Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν προσθέσουμε Η2Ο2; Θα έχουμε ή όχι αφρισμό; 

    Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 

 

 

 

 

   Προσθέστε Η2Ο2 και παρατηρήστε αν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σας. 

 

3. Στον τρίτο τοποθετούμε κομμάτια από βρασμένο συκώτι  

   Όπως και προηγουμένως κάντε μια πρόβλεψη εξηγήστε την πρόβλεψη που κάνατε 

 

 

 

 

   Προσθέστε Η2Ο2και επιβεβαιώστε την πρόβλεψη που κάνατε. 

 

4. Στον τέταρτο τοποθετούμε νωπά κομμάτια πατάτας και προσθέτουμε Η2Ο2.  

   Παρατηρήστε και απαντήστε. 

   Υπάρχει στα κύτταρα της πατάτας το ένζυμο καταλάση; Να εξηγήσετε. 

 

 

 

5. Στον πέμπτο προσθέτουμε νωπά κομμάτια πατάτας και διάλυμα NaFή CuSO4 

   Με δεδομένο ότι η προσθήκη του διαλύματος NaFή CuSO2δεν μεταβάλλει το pHτου διαλύματος,  

   ποια μπορεί να είναι η εξήγηση του ότι δεν παρατηρούμε αφρισμό; 


